
اا يخشون (( ول إل تكو ن ل والعبادة عبادة الخشية ) ل ن) الله إل أحد
تكققو ن قققد عبادة غير تكو ن قد الخشية أ ن مع اللصل في هذا وجل عز لله

اا اا خوف السنسققا ن خشققية بيققن فيفققرق للخققائف السنسققا ن بققه يتعبققد ل طبيعي
أحققل فيمققا النققاس مقالة يخشو ن فل قال لله السنسا ن خشية وبين للناس

.... لهم الله
اا بففالله (( وكفففي  اا) حسففيب ، ومحاسققبتهم خلقققه لعمققال ) حافظقق

 ) سامي) بالله كفى (( إعراب
ومجرور جار...:  الطالب
للد ، ل ، : عيسى الشيخ . خا

....:  الطالب
. وبالله طيب ، قال : كما الشيخ

. زائد : حرف الطالب
؟  كمل ، زائد جر : حرف الشيخ

و فاعل : الله الطالب
 ؟ ول مجرور وال منصوب إيش الفاعل : الصبر الشيخ

الرفع بدل بالكسرة مجرور : فاعل الطالب
اا ، : فاعل الشيخ فاعل هو ما إذ

 مقدرة...:  الطالب
. كثير العراب هذا علينا مر ؟ يعرف من ، : ل الشيخ

...:  الطالب
 ؟ : كيف الشيخ

 آخره على مقدرة بضمة مرفوع : فاعل الطالب
 بالباء مجرور اسم الجللة :لفظ الشيخ

...: الطالب
 :سنعم الشيخ 

تمييز. : حسيبا الطالب
طيب. كذا للتمييز : سنعم الشيخ

اا تتعدى وقد كثير وهو زائد جر حرف أسنه على بالباء ) تتعدى) (( كفى إذ
الشففيب كفى:                   "  الشققاعر كقققول الفاعققل إلققى بنفسها

" ناهيا للمرء واللسل م
كتبنققا مققا آخر وتعالى تبارك .يقول بها يأتي أ ن الكثر لكن بالباء يأت فلم 

  الفوائد من
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مما:  تعققالى الله قال مو من ((  نن مكففا مم ؤؤ ممفف نة مول مل منفف مم ؤؤ مذا مم مضففى مإ مه مق للفف ال
مه مل ملسو مر ارا مو ؤم ؤن مأ من مأ مكو مم مي مه مة مل مر مي مخ ؤل ؤن ا ؤم مم مهفف مر ؤم ]36)[الحققزاب:) مأ

اللققه أمققر المققؤمن يخققالف أل اليما ن مقتضى أ ن الكريمة الية فوائد من
. آخره ) إلى) لمؤمن كان (( وما:  لقوله ورسوله

الحكققم ل ن وجهة ما الموافقة قويت اليما ن قوي ما كل أسنه فوائدها ومن
بضعفه. ويضعف بقوته يقوى ولصف على المرتب

كققثرت وضققعف اليمققا ن سنقققص كلمققا أسنقه الثالثققة الفائققدة فتحصل وعليه 
بالمعصية وينقص بالطاعة يزيد اليما ن إ ن العلم أهل قال ولهذا المخالفة

.
مققن وسلم عليه الله لصلى الرسول قضاه ما أ ن الكريمة الية فوائد ومن

اا ورلسوله الله قضى (( إذا:  لقوله الله قضاه كما فهو المور )) أمر
.

ورسققوله اللققه قضققاه فيمققا الخيققر كققل الخير أ ن الكريمة الية فوائد ومن
الخيققر أ ن يققرو ن لسنهم يختارو ن ما ) يعني) الخيرة يكون (( أن:  لقوله
. ورسوله الله قضاه فيما
الله يعص (( ومن:  لقوله ضلل المعصية أ ن الكريمة الية فوائد ومن

ال ضل فقد ورلسوله اا ضل ) .) مبين
أبيققن الضققلل كققا ن أكقثر أو أكقبر المعصققية كقاسنت ما كل أسنه فوائدها ومن

يزيققد ولصققف على المرتب الحكم أ ن قبل من إليه أشرسنا ما وجهه وأوضح
.  بنقصاسنه وينقص بزيادته

ة اليقة فوائقد ومن  والسقل م الصقلة عليقه الرسقول معصقية أ ن الكريم
ال ضففل فقد ورلسوله الله يعص (( ومن:  لقوله الله كمعصية ضففل

اا تت أتاسنا ) فإذا) مبين هققذا وقال السنة في النهي به جاء أمر عن وسنهنيناه آ
وققد الققرآ ن في كما السنة في ما سنقول ؟ له سنقول ماذا القرآ ن في ليس
اا أحففدكم ( يوشك:  فقال ذلك وسلم عليه الله لصلى النبي توقع متكئفف
في وجدنا ما ندري ل فيقول أمري من المر يأتيه أريكته على

الققذي  وهققذا) معففه ومثلففه الكتاب أوتيت وإني أل اتبعناه الكتاب
بمققا إل احتجققاج ل بققأسنه لصققرحوا بل وقع والسل م الصلة عليه النبي توقعه

فقفد ورلسفوله اللفه يعفص (( ومفن ال ن رأيتم وكما القرآ ن في جاء
ال ضل اا ضل ؤن) ) مبين مم مع ((  مط مل مي ملسو لر ؤد ال مق مع مف مطففا مه مأ للفف ؤن ال ممفف مو

للى مو مما مت مك مف منا ؤل ملس ؤر أ
ؤم م مه ؤي مل اظا مع مفي .]80)[النساء:) مح

الحكققا م فققي بققالواو ورسققوله الله تشريك جواز الكريمة الية فوائد ومن
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اللففه يعففص (( ومن) ) ورلسوله الله قضى (( إذا ؟ منين الشرعية
ل والسققل م الصلة عليه الرسول فإ ن الكوسنية المور ) بخلف) ورلسوله

(:  قال وشئت الله شاء ما الرجل له قال لما ولهذا بالواو الله مع يشرك
اا لله أجعلتني  .) وحده الله شاء ما قل بل ند

لقققوله وسلم عليه الله لصلى النبي رسالة إثبات الكريمة الية فوائد ومن
)) ورلسففوله اللففه يعففص (( ومففن) ) ورلسوله الله قضى (( إذا: 

أ ن إلققى بعث منذ البشر لجميع عامة وسلم عليه الله لصلى النبي ورسالة
ؤن:  تعققالى اللققه قال ولهذا الساعة تقو م مك مل مو مل ((  ملسففو مه مر للفف مم ال مت مخففا مو

من ييي مب لن الرسققول شققريعة وكاسنت بعده شيء ل والخاتم]40)[الحزاب:) ال
لصققالحة كاسنت القيامة يو م إلى  شاملة عامة لكوسنها وسلم عليه الله لصلى
ينققافي ل بهققا العمققل أ ن لصققالحة كوسنهققا ومعنققى وأمققة ومكققا ن زمققا ن لكل

وليققس المصققلحة عين هو المصلحة هو بل أومكا ن زما ن أي في المصالح
أ ن أو الققدين أ ن زعققم حيققث العبققارة بهذه وتصرف الناس بعض فعله كما

للح السل م ومكققا ن زمققا ن لكققل خاضققع أسنققه بمعنققى ومكققا ن زما ن لكل لصا
اا الشرع فجعلوا اا ل تابع زعمهققم فققي اقتضققى إذا العصققر إ ن وقالوا متبوع

استحسققنوه ما استحسا ن ذلك على وبنو يعارضه ل الشرع فإ ن المصلحة
القتصققاد ينمققي هذه وأ ن الربا كتجويز تحريمها في لشك التي المور من

الله قرسنها والتي حقيقة الميسر هي التي التأمينات وكتجويز المة ويقوي
فققي داخققل أسنققه يققرو ن ممققا ذلك غير إلى والزل م والسنصاب بالخمر تعالى

للح السل م أ ن بحجة السلمي الدين مسمى ومكققا ن زمققا ن لكققل فققي لصا
للح سنقول وإحنا أو زمققا ن أي فققي بالسققل م اعمققل أسنت خاضع سنقول من لصا
يعص (( ومن المصالح ينمي أو المصالح ينافي هل واسنظر أمة أو مكا ن
ال ضل فقد ورلسوله الله اا ضل ) .) مبين

ؤذ:  تعالى قال ثم  مإ مو مل ((  مقو مذي مت لل مم مل معف ؤن مه مأ للف مه ال ؤيف مل آخققره ) إلققى) مع
بققالمور وسققلم عليه الله لصلى النبي تذكير الكريمة الية هذه من يستفاد

ؤذ:  لقققوله فيهققا يققوعظ أ ن يحسققن التي مإ مو مل ((  مقو إسنهققا قلنققا ) حيققث) مت
. اذكر تقديره محذوف بفعل منصوبة

بققه والتمسققك بالسققل م حارثققة بققن زيد على الله منة : بيا ن فوائدها ومن
الصققلة عليققه النققبي وخيرهققم يطلبققوسنه جققاءوا لمققا وأعمامه أباه إ ن حتى

. وسلم عليه الله لصلى الرسول مع يكو ن أ ن اختار وبينه بينهم والسل م
اا فوائدها ومن كققذلك وهققو عتيقه على المعتق من سنعمة العتاق : أ ن أيض

. العتاق عن بالنعمة يعبرو ن بها يعبرو ن والفرضيو ن
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إذا بققالواو الشرعية غير المور عطف يجوز : أسنه الكريمة الية فوائد ومن
بققالواو الرسققول وبين الله بين يسوى ما الرسول أ ن وقلنا المعنى اختلف

بققالواو اللققه سنعمققة على الرسول سنعمة عطف هنا الشرعية المور غير في
النعمتين اختلف ذلك سوغ الذي لكن الشرعية المور من ليست أسنها مع

العتق. الثاسنية والنعمة السل م الولى فالنعمة
(( أمسفك:  لقققوله للققزوج تابعققة الزوجققة : أ ن الكريمة الية فوائد ومن

قققوله فققي كمققا له تابعة وكأسنها ويصوسنها ويحرسها يضمها ) فكأسنها) عليك
ملوا ((:  تعالى مك لما مف من مم ؤك مس ؤم ؤم مأ مك ؤي مل .]4)[المائدة:) مع
اا ل ن الرأي ذوي : استشارة الكريمة الية فوائد ومن النققبي استشققار زيد
. وسلم عليه الله لصلى
مققا باجتهاده ولو يراه ما يبذل أ ن المستشار على يجب : أسنه فوائدها ومن
زيققد علققى أشققار والسققل م الصققلة عليققه الرسققول ل ن الولققى هققو يققراه

اا بإمساكها اا منه اجتهاد واضققح عليه والمشركين المنافقين إثارة من خوف
اا المشير يكو ن أ ن ذلك سنعني ل ولكن يخطققئ قققد فيققه يتصرف فيما مصيب
. الصواب هو ذلك  أ ن يرى إشارته حال في هو لكن فيه يتصرف فيما
وأ ن بققالطلق يتعجققل أل للققزوج الفضققل : أ ن الكريمققة اليققة فوائققد ومن

عليققه ) فأشققار) زوجففك عليففك (( أمسك:  لقققوله زوجته عليه يمسك
لكققن أخرى أغراض والسل م الصلة عليه للرسول كا ن وإ ن الطلق بعد م

وجققل عققز اللققه أ ن ومعلققو م بإمساكها المر في السباب تتعدد أ ن يمنع ل
ؤن (( المبين كتابه في قال مإ لن مف مه ممو مت ؤه مر مسى مك مع ؤن مف مهوا مأ مر ؤك ائا مت ؤي مشفف

مل مع ؤج مي مه مو لل مه ال ارا مفي ؤي ارا مخ مثي .]19)[النساء:) مك
وأسنها وسلم عليه الله لصلى النبي رسالة : ثبوت الكريمة الية فوائد ومن 

مق(( :  لقوله حق رسالة لت مه موا لل مفي ال ؤخ مت مك مفي مو مس ؤف مه مما من لل مه ال مدي ؤب مم
مشى ؤخ مت مس مو لنا مه ال لل قق موال مح ؤن مأ مه مأ مشا ؤخ الصلة عليه النبي كا ن ) فلو) مت
اا والسل م لصققعبة لسنهققا الشققياء هذه مثل يكتم لكا ن ذلك من وحاشاه كاذب

. حقه في
كققا ن مققا خلف يفعققل قققد وجققل عققز اللققه : أ ن الكريمققة اليققة فوائد ومن

اللققه لصققلى النققبي اجتهققاد أ ن بمعنققى عليققه والسل م الصلة عليه الرسول
اا يكو ن قد وسلم عليه ((:  لقققوله وتعققالى سققبحاسنه اللققه يريده لما مخالف

مفي ؤخ مت مك مفي مو مس ؤف مه مما من لل مه ال مدي ؤبف سنفسققه فققي أخفققى فالرسققول))  مم
. فأبداه ذلك في خالفه تعالى الله لكن المر هذه
ل ولكنهققم السنبيققاء مققن يقققع قققد الناس خوف أ ن الكريمة الية فوائد ومن
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  (( وتخشى: لقوله عليه يقرو ن
).) الناس

تعالى لقوله أحد كل خشية على وجل عز الله خشية تقديم وجوب ومنها 
اللققه فققي يخاف أل المرء على ) فالواجب) تخشاه أن أحق (( والله: 

إ ن يقققل ل بققه والعمققل الحققق بيقا ن فققي وجققل عز الله يتق وأ ن لئم لومة
بققي يسققتهزئو ن النققاس إ ن منققي يسققخرو ن الناس إ ن بي يشمتو ن الناس
اللققه عنقد رفعقة إل والسقتهزاء السقخرية بهقذه يققزداد ل فإسنه ذلك وليكن

. وتعالى سبحاسنه
الققزوج حققق ينتهققي حققتى التزويققج يصح ل : أسنه الكريمة الية فوائد ومن 

لما(( :  لقوله سنعم بالكلية الزوجة من الول مل مضى مف دد مق ؤي مها مز ؤن ارا مم مطفف مو
مها مك منا ؤج لو ذلققك على يرد ول بالكلية منها زيد اسنتهاء بعد التزويج ) فكا ن) مز

إ ن سنقققول ل ن مباشققرة الطلق بعققد التزويققج جواز الية ظاهر إ ن يقال أ ن
يرجققع أ ن أراد لققو السنسا ن أ ن إذ العدة باسنتهاء إل تنتهي ما والحاجة الوطر

. ذلك له لحصل رجعية وهي العدة في زوجته إلى
: لقوله والسلطا ن وجل عز لله العظمة : إثبات الكريمة الية فوائد ومن
مه((  لل قق موال مح ؤن مأ مه مأ مشا ؤخ . والسلطا ن العظمة من له ) لما) مت

اللققه زوجهققا حيث عنها الله رضي زينب : فضيلة الكريمة الية فوائد ومن
غيرهققا أ ن ؟ وجهققه مققا وسققلم عليققه اللققه لصققلى لرسققوله وتعالى سبحاسنه
وهققذه تزويجهققا وجققل عققز اللققه تققولى فقد هي وأما وأهلها أولياؤه يزوجه
. لها عظيمة منقبة
هذه ل ن عمله من أكثر عبده يثيب وتعالى سبحاسنه الله : أ ن فوائدها ومن

اا أ ن مع حارثة بن زيد تزوجت سبق كما المرأة مققن وهي الموالي من زيد
اللققه فرفققع ومرتبتهقا حقهقا مقن غقض ذلقك فققي يكو ن وقد العرب لصميم
اا رسوله زوجها حيث شأسنها من تعالى هققو وسققلم عليققه اللققه لصققلى محمد
كققاسنت أ ن بعققد فهققي شأسنها من رفعة هذا أ ن ولشك وتعالى تبارك بنفسه
مقن شقيء ذلققك فقي وكقا ن العقرب لصقميم مقن وهقي المققولى هذا تحت

. المر بهذا شأسنها من الله رفع عليها الغضاضة
ثققابت فهو أحكا م من النبي حق في ثبت ما : أ ن الكريمة الية فوائد ومن
إي ، بينكما ، أمامك اللي ل ، وراء اللي ؟ أخ يا سنأخذها منين المة حق في
النققو م قبل ول النو م بعد ، تعرف ما كيف ، جماعة يا المسدس وين ، أسنت

 ؟ ذلك وجه ما محمد ، طيب تنم لم لو يعني ، تدري ما النو م بعد ،
 للمسلمين...الحكم هذا أ ن ذلك : وجه الطالب
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ثققم والسل م الصلة عليه الرسول به خوطب الحكم هذا لسنه : سنعم الشيخ
ؤي((  مك من ل مل مكو ملى مي من مع مني مم ؤؤ ممفف ؤل دج ا مر مج مفففي محفف موا ؤز ؤم مأ مه مئ ميففا مع ؤد مذا مأ مإ

ؤوا مض لن مق مه ؤن ارا مم مط الصققلة عليه للرسول ثبت ما أ ن على ذلك ) فدل) مو
. واضح تخصيصه على الدليل قا م ما إل له تبع فأمته الحكا م من والسل م

تؤخققذ منين تبناه من بزوجة الرجل تزوج : جواز الكريمة الية فوائد ومن
ؤي((  ؟ مك من ل مل مكو ملى مي من مع مني مم ؤؤ مم ؤل دج ا مر مج مفي مح موا ؤز ؤم مأ مه مئ ميا مع ؤد ) .) مأ

اا يسققمى ل التبني ابن : أ ن فوائدها ومن اا اللققه سققماه ومققا ابنققا شققرع ابنقق
جعففل (( ومففا السققورة أول فققي ) وقققوله) (( أدعيففائهم:  لقققوله

: تعققالى قققوله أ ن الفائققدة هققذه علققى ) ويتفققرع) أبنففاءكم أدعيففاءكم
لخراج ليس القيد هذا ) أ ن) أصلبكم من الذين أبنائكم (( وحلئل

.  إخراجه إلى يحتاج حتى البناء في دخل ما لسنه التبني ابن
يقققع أ ن لبد الكوسني المر وجل عز الله أمر : أ ن الكريمة الية فوائد ومن

. لواحد موجه السؤال
ال الله أمر (( وكان:  الطالب ) .) مفعو
ال الله أمر (( وكان:  الشيخ )) اللففه (( أمففر:  قائل قال ) لو) مفعو
قققد وسنحقن سنجيبققه فبمققاذا والشققرعي الكقوسني المقر فيعقم مضقاف مفققرد

 ؟ الكوسني بالمر خصصناه
 الشرعية...:  الطالب
ال ليس الشرعي المر ل ن أحسنت سنعم لصح : الشرعية الشيخ لكل مفعو

.  يفعله ل فيمن بل أحد
مما:  تعالى قال ثم من ((  ملى مكا يي مع مب لن ؤن ال نج مم مر مما مح مض مفي مر مه مف لل )) ال

. آخره إلى
فيمققا وسققلم عليققه اللققه لصلى النبي على حرج ل أسنه الية من منها يستفاد

اا كا ن وإ ن له الله أحل (( من:  قققوله لعمققو م النققاس يعتققاده لمققا مخالفقق
الله أحل ما فكل مولصول اسم ما ) ل ن) الله فرض (( فيما) و) حرج

اا منه ويستفاد فيه عليه حرج فل للرسول السنسققا ن علققى حققرج ل أسنققه أيض
يؤخققذ منين له الله أحل فيما عليه حرج ل ، له الله أحل فيما الرسول غير

إل أمتققه حققق فققي ثبت وسلم عليه الله لصلى النبي حق في ثبت ما ل ن ؟
عليه يستنكر وما الناس أحوال يراعي أ ن السنسا ن على يجب ولكن بدليل
لبققد أمققر النققاس أحوال فمراعاة والقدح للذ م سنفسه يعرض ل حتى فيهم
. وإظهارها إباسنتها المرء على الواجب فإ ن الشرعية المور في إل منه

:  الكريمة الية فوائد ومن
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؟...: الطالب
.... دسنيا كيف ل ، : سنعم الشيخ

المققور فققي يققدخل... عققن يتعففققو ن كققوسنهم الققزواج : مسققألة الطققالب
الدسنيوية.

. حرمها ما الله ل ن الدسنيوية المور من هو : إي الشيخ
... حرج عليه ليس : لذلك الطالب
. خالصة له الله أحل فيما : ل الشيخ

.... يتعلق : الحلل الطالب
.  حرج عليه ، عليه الله حر م وفيما : سنعم الشيخ

...كيف له الله أحل فيما والقدح الذ م : مسألة الطالب
الشققياء بعققض يعنققي ، اللققه ذ م مققاهو لققه النققاس ذ م يراعققي : سنعم الشيخ

اا لصارت السنسا ن فعلها إذا المحللة النققاس عققرف فققي المروءة عن خارج
منققه لبد أمر المر هذا مراعاة الية هذه من سنأخذه ما المر هذا فمراعاة

ن هقو مقا عليقك ينتقدوسنه الناس لكن حلل شيء هناك إسنه افرض يعني م
سنعم هذا يدع أ ن السنسا ن أ ن فالفضل إباسنتها من لبد التي الشرعية المور
.  محمد

)؟ بكفر عهد حديثو قومك أن لول(  : حديث الطالب
تحققت إذا لسنه المفاسد دفع من ، المصالح مراعاة من هذه ، :  ل الشيخ

الكققف عليققه يجققب يمارسققها أ ن للسنسا ن يجوز ل المفسدة فإ ن المفسدة
.  له الله أحل ما داخلة في تكو ن فل عنها

وأسنققه وسققلم عليققه اللققه لصققلى النققبي : تكليققف الكريمة الية من ويستفاد
)) لففه الله فرض (( فيما لقوله سنعم له الله يحله لم فيما الحرج يلحقه

أو اللققه عبيققد من عبد وسلم عليه الله لصلى الرسول أ ن هذا من فيستفاد
محمققد السققل م شققيخ قال كما وشريعته طاعته عن يخرج ل الله عباد من

يعبففد ل عبففد ولسلم عليه الله صلى الرلسول  إن" بن عبد الوهاب
اليققة عن الكل م بقية الله شاء إ ن ويأتي كذلك " وهو يكذب ل ورلسول

.
تلحقوسنها لو ولد يا بالقول البيا ن من أبلغ بالفعل البيا ن

 :ذكرت الطالب
 :ذكرت الشيخ 

...: الطالب
مققن وأقققوى أبلققغ بالفعققل البيققا ن : إ ن .بالفوائد ذكرسناها أظن :ما الشيخ 
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زينب بنت جحققش زوج تعالى الله كو ن من ؟ يؤخذ أين من بالقول البيا ن
الحكققم وثبققوت الطمأسنينققة في أبلغ هذا فإ ن وسلم عليه الله لصلى رسوله

عليققه للرسققول ثبققت أسنمققا علققى دليل الية في أ ن ذكرسنا هل الله .سبحا ن
، الدللققة وجقه وبينققا ذكرسنقاه ؟ للمة ثابت فهو الحكم من والسل م الصلة

اا ، وقوعه من لبد الكوسني الله أمر أ ن وبينا النففبي علففى كففان (( ما إذ
 ؟ منها أخذسنا ) إيش) حرج من

لققه، اللققه احققل فيمققا وسققلم عليققه الله لصلى النبي على حرج : ل الطالب
تكليف..

. : تكليف الشيخ
عليققه اللققه لصققلى النبي أ ن ، وسلم عليه الله لصلى النبي : تكليف الطالب

... الله عباد من عبد وسلم
 طيب ، سنعم ، :سنعم الشيخ
مة((:  تعققالى اللققه قققال الرجيم الشيطا ن من بالله أعوذ لن ملس مه   للفف مفففي ال

من مذي لل ؤوا ا مل ؤن مخ مل مم ؤب من مق مكا مر مو ؤم مه مأ للفف ارا ال مد ارا مقفف مدو ؤقفف )[الحققزاب:) مم
فهققو الية هذه في لرسوله الله شرعه ما أ ن الكريمة الية فوائد من]38

مة((:  لقققوله قبله كا ن لمن مشروع لن ملس مه   للفف من مفففي ال مذي للفف ؤوا ا ملفف ؤن مخ ممفف
مل ؤب )) مق

اا فائدة منها يؤخذ وربما  هذا جعل الله ل ن لنا شرع قبلنا ما شرع أ ن أيض
مققا أو لنبيه شرعه أسنما بين الله إ ن فيقال ذلك في ينازع وقد الولين سنة
أ ن ذلققك يعنققي ول قبلققه مققن سققنة هققو له فرض فيما الحرج من عنه سنفاه

. يوافقه
من(( :  لقققوله وقققدر كتب قد الله أمر : أ ن الكريمة الية فوائد ومن مكففا مو
مر ؤم مه مأ لل ارا ال مد ارا مق مدو ؤق الشققرعي وإل الكوسني هنا بالمر المراد ) وهل) مم

. الكوسني ؟
من:  تعققالى قققال ثققم مذي لل من (( ا مغففو يل مب مت مي ملسففال مه مر للفف مه ال من ؤو مشفف ؤخ مي مول مو

من ؤو مش ؤخ ادا مي مح لل مأ مه مإ لل )) (( الذين أ ن المؤلققف إعققراب علققى ) بنققاء) ال
الكريمة الية هذه في ) يكو ن) قبل من خلو (( الذين:  قوله من بدل

من:  لقققوله السققابقين الرسققل علققى الثنققاء فوائققدها مققن يكققو ن مذي للفف (( ا
من مغو يل مب مت مي ملسال مه مر لل مه ال من ؤو مش ؤخ مي ) .) مو

اا فوائدها ومن اا بلغ من على : الثناء أيض غيققر مققن اللققه شققريعة مققن شققيئ
ولققم الرسققالة بلغققوا لكققوسنهم الرسققل على أثني إسنما أسنه ذلك وجه الرسل
اا يخشوا . الثناء محل فهو ذلك في مثلهم كا ن فمن أحد
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والسققل م الصققلة عليهم الرسل لصفات من : أ ن الكريمة الية فوائد ومن
اا يخشوا أل ل تبليغقه عقد م فقي اللقه يخشقو ن وإسنما الرسالة تبليغ في أحد

. تبليغها عد م في الله ويخشو ن تبليغها في الناس يخشو ن
مققا اللققه خشققية لققول فإسنه الله خشية من الرسالة إبلغ : أ ن فوائدها ومن
. رسالته بلغوا
من((:  لقققوله سققبق فيما الرسالت : إثبات فوائدها ومن مذي للفف من  ا مغففو يل مب مي

مت ملسال مه مر لل إليهققا اللققه أرسققل إل المققم مققن أمققة من ما أسنه ) واعلم) ال
ال . المعذرة وتزول الله عن الحجة تنتفي أ ن لجل رسو
مققن يكققو ن مققا غاية في وجل عز الله حفظ : أ ن الكريمة الية فوائد ومن

مفى(( :  لقققوله الحفققظ مك مه مو لل ابا مبففال مسففي الحسققيب جعلنققا إذا ) هققذا) مح
ؤن ((:  تعالى لقوله الكافي الحفيظ بمعنى مم ؤل مو لك مو مت ملى مي مه مع لل مو ال مهفف مف
مه مب ؤس يؤخققذ فإسنه المحاسب بمعنى الحسيب جعلنا إذا أما]3)[الطلق:) مح

. شيء يفوته ل وأسنه عباده وجل عز الله محاسبة كمال وهي فائدة منها
مفففى(( :  لقققوله اللققه علققم : إثبات الكريمة الية من ويستفاد مك مه مو لل مبففال
ابا مسي فققإسنه الحفيققظ بمعنى أو المحاسب بمعنى الحسيب كا ن ) سواء) مح

درس مبتققدأ تعققالى الله قال . ثم بعلم إل حفظ ول علم عن إل محاسبة ل
 اليو م

للستمرار. مضارع فعل )) يبلغو ن يبلغون الذين(( ...:  الطالب
يققأتي إسنققه معرفققة الحققال حكايققة ، الحال لولصف يكو ن وقد ، : سنعم الشيخ
. الحكاية باب من مضى شيء في المضارع الفعل

...:  الطالب
.   المؤلف إليه أشار : الذي الشيخ

... له الله فرض فيما الية : عمو م الطالب
اا الشيخ  : مباح

...: الطالب
ينبغققي إسنه التفسير و الشرح أثناء في ذكرسنا لكن اللصل هو : هذا الشيخ 

.  المور بعض في الناس شعور يراعي أ ن في للسنسا ن
مما:  تعالى الله قال من ((  دد مكا لم مح مبا مم ند مأ مح ؤن مأ ؤم ممفف مك مل مجفا )) (( مفا) ) مر

العمققل ل ن عاملققة غيققر الجققواب ؟ عاملققة غيققر أو حجازية هي وهل سنافية
من مما((  لها وليس لكا ن دد مكا لم مح عليققه اللققه لصققلى الله رسول ) يعني) مم

(( قال بل الله رسول كا ن ما يقل ) لم) رجالكم من أحد (( أبا وسلم
من مما دد مكا لم مح اا باعتباره عنه )  فتحدث) مم بعققد قققال ثققم الناس من شخص
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ؤن((  ذلك مك مل مل مو ملسو مه مر لل من مما(( :  وقققوله الرسققالة له ) فأثبت) ال مكففا

دد لم مح مبا مم ند مأ مح ؤن مأ ؤم مم مك مل مجا مبا((  كققا ن خققبر لسنهققا ) باللف) (( أبا) ) مر مأ

ند مح ؤن مأ ؤم مم مك مل مجا الققتزوج عليققه يحققر م فل والققده أي زيققد أبققا ) فليققس) مر
مما:  قوله زينب بزوجته من ((  دد مكا لم مح مبا مم ند مأ مح ؤن مأ ؤم مم مك مل مجا اا) مر أو ) تبنيقق

اا اا ؟ وولدة تبني اا وولدة تبني وسققلم عليققه اللققه لصلى الرسول أبناء ل ن أيض
بعقض وققال لصقغار وهقم توفقوا كلهم الرجولة يبلغوا أ ن قبل توفوا الثلثة

اا رجققالكم مققن أحققد أبققا المققراد " إ ن العلققم أهل (( من:  قققال لسنققه تبنيقق
" وعلققى الرجققال مققن أحققد أبققا يقل ولم إليه الرجال ) فأضاف) رجالكم

اا ليققس أسنه على دليل الية في يكو ن فل هذا اا الرجققال مققن أبقق اا سنسققب وتبنيقق
اا رجالكم من أحد أبا المراد أ ن القرب هو وهذا كا ن ما ينفي أ ن لجل تبني

اا اا أ ن من عندهم معروف وسققلم عليققه الله لصلى لرسول ابن حارثة بن زيد
مما((:  وقوله من   دد مكا لم مح مبا مم ند مأ مح ؤن مأ ؤم مم مك مل مجا سققبق فيما علينا ) مر) مر

بب وهققو قققرأ السققلف بعققض ) أ ن) أمهاتهم (( وأزواجه فكيققف لهققم أ
اا أبققا ليققس هنا يقال أ ن بينهما الجمع ؟ الية هذه وبين بينه يجمع مققن أحققد

بب ولكنه بالتبني الرجال والرشققاد والتققوجيه التعليم  باعتبار...للمؤمنين أ
ؤن(( مك مل مو مل   ملسو مه مر لل مم ال مت مخا من مو يييفف مب لن رسققول ) كققا ن) (( ولكففن) ) ال

كققا ن تقققديره محققذوف لفعققل منصققوبة اللققه رسققول أ ن المؤلف أفاد الله
لعبققاده وجل عز الله مرسل أي مرسل ) بمعنى) (( رلسول الله رسول

رجققل ابققن لققه يكققو ن فل النققبيين خاتم وكا ن ) يعني) النبيين (( وخاتم
اا يكو ن بعده يقققول لسنه سنظر فيه المؤلف إليه ذهب الذي التفسير وهذا سنبي

اا) النبيين (( خاتم:  ال يكو ن بعده ولد له ليس ) إذ اا فيكو ن رج وهذا سنبي
اء اا بعده سنبي ابن يكو ن أ ن يلز م أسنه على بنا بعققض فققإ ن بلز م ليس وهذا سنبي

اا أ ن لصحيح أسنبياء أولدهم كلهم ليس السنبياء أولده لصققار السنبيققاء مققن كثير
ال كإبراهيم أسنبياء إذا أسنبيققاء كوسنهم من يلز م جميع أ ن ذلك يعني ل ولكن مث
اا خلفوا )) النففبيين (( وخاتم:  قققوله معنى ولكن أسنبياء يكوسنوا أ ن أولد

) فيهققا) (( وخاتم غيرهققا يحتمققل ل التي الية معنى هذا بعده سنبي ل أسنه
متم بالكسققر عنققدي وهي بالفتح والثاسنية بالكسر إحداهما قراءتا ن (( وخا
قققراءة وفققي يختمهققم الققذي يعنققي فاعققل اسم خاتم أ ن ) على) النبيين

متم التاء فتح ختم به أي الختم كآلة التاء بفتح به يختم ما ) والخاتم) (( خا
لصققاحبه اسققم عليققه وكتب اللصبع في يكو ن الذي الخاتم مثل سنعم الشيء

والسققل م الصققلة عليه والنبي الخاتم بهذا ختمه الكتاب يختم أ ن أراد فإذا
لتم تتم خا لتم ، وخا تتم آخرهم لسنه خا ذلققك بعققد الرسالت على طبع كأسنه وخا

10



(( وهففو:  وقوله القراءتين فائدة هو وهذا رسالة بعده يأتي أ ن يمكن فل
اا السنة وفي القرآ ن في ترو ن كما ) هذا) النبيين خاتم كققثيرة أدلة أيض

سنققبي فل هققذا وعلى سنعم والسل م الصلة عليهم السنبياء خاتم أسنه على تدل
. بعده
الزمققا ن آخر في ينزل والسل م الصلة عليه عيسى أ ن يثبت ألم قلت فإ ن
بل بعد تتجدد لم عيسى سنبوة لكن سنبي وهو ينزل بلى فالجواب ؟ سنبي وهو
اا كا ن اللققه لصققلى النققبي سنبققوة بعققد سنبوة له يتجدد ولم يرفع أ ن قبل من سنبي
يققأتي وهققل السنبيققاء خققاتم وسققلم عليققه الله لصلى النبي فكا ن وسلم عليه

الصققليب ويكسققر الجزية يضع أليس قلت فإ ن ل ؟ جديدة بشريعة عيسى
مخالفقة الحكا م وهذه بلى فالجواب ؟ السل م إل يقبل ول الخنزير ويقتل
الجققواب ؟ متجققددة بأحكا م يأتي بأسنه ذلك معنى فهل ال ن الشريعة لحكم

اا يكو ن بذلك وسلم عليه الله لصلى النبي إخبار ل ن ل هذا فيكو ن له إقرار
ن ن لسنقه وسقلم عليقه اللقه لصقلى الرسقول سقنة م سقنة أ ن المعلقو م م

عن ذلك قال فإذا وإقراره وفعله قوله هي والسل م الصلة عليه الرسول
اا عيسى جديدة بنبوة عيسى يأتي فلم وحينئذ سنته من ذلك لصار له مقرر

 ذلك في إشكال ول جديد بتشريع يأتي ولم
من((  مكا مه مو لل يل ال مك نء مب ؤي اما مش ملي ؟ ال ن وأما مضى ) فيما) (( كان )) مع

اا ل وهققي الصققفة لتحقققق بها يؤتى وإسنما الزما ن مسلوبة ) هنا) ((كان  إذ
من(( العلم مكا مو مه   لل يل ال مك نء مب ؤي اما مش ملي مققن يعنققي بعققده سنبي بأل  منه)) مع
(( ولكن:  قققال ولهققذا بعققده سنققبي ل أسنققه تعققالى اللققه علمققه الققذي العلم

اا شفيء (( بكفل:  ) وقققوله) النفبيين وخفاتم الله رلسول )) عليمف
ؤد سنعم آد م بني أعمال حتى يشمل مق مل مو منا ((  ؤق مل من مخ مسففا ؤن مل مم ا ملفف ؤع من ممففا مو

مس مو ؤلس مو مه مت مه مب مس ؤف السققيد سنققزل :" وإذا قققال يعمله أ ن قبل] 16)[ق:) من
 مققا...؟ بالسققيد اللققه ولصفه هل السيد سنزل " إذا بشريعتهم يحكم عيسى
ؤذ عمرا ن آل سورة في بالسيد الله ولصفه مإ مت ((  مل مة مقا مك مئ ممل ؤل مم ميا ا مي ؤر مم

لن مه مإ لل مك ال مر يش مب نة مي مم مل مك مه مب ؤنفف مه مم مم ؤلسفف مح ا مسففي مم ؤل مسففى ا من معي ؤبفف مم ا ميفف ؤر مم
اها مجي ميا مفي مو ؤن قد مة ال مر مخ من موال مم من مو مبي لر مق مم ؤل مم*  ا يل مك مي مو مس   لنا مفففي ال
مد ؤه مم ؤل ال ا ؤه مك اا]45:46عمققرا ن )[آل) مو سققيد قققال مققا ) لكققن) (( وجيه

عبققارات من المؤلف على دخلت الكلمة هذه أ ن أخشى أسنا حال كل على
اا لسنهم النصارى أسنققه شك ول المسيح السيد ، المسيح السيد يقولو ن دائم

" بشققريعتهم " يحكم يقول السنبياء من سنبي لسنه والسل م الصلة عليه سيد
) وقققد) النبيين (( وخاتم الية ينافي فل جديدة بشريعة يأتي ل وحينئذ

11



ال إيققرادا ن عليها يرد عيسى سنزول قضية على يرد أسنه علمتم سنققبي : أسنققه أو
اا يكو ن فكيف اا السنبياء خاتم هو والرسول سنبي تغييققر بققه يحصققل : أسنققه وثاسنيقق
.  ذلك عن وأجبنا الشريعة أحكا م لبعض

ميا:  قال مها ((  قي من مأ مذي لل منوا ا مم مروا آ مك ؤذ مه ا لل ارا ال ؤكفف ارا مذ مثيفف )[الحققزاب:) مك
مها ميا(( ]41 قي من مأ مذي لل منوا ا مم إذا"  عنققه اللققه رضققي ابن مسعود ) قال) آ

خيففر فإما لسمعك فارعها آمنوا الذين أيها يا يقول الله لسمعت
بولصققف المؤمنين تعالى الله سنادى " وإذا عنه تنهى شر وإما به تؤمر

يقوجه كقا ن إ ن المقر امتثقال علقى لهقم الغقراء باب من هذا فإ ن اليما ن
اا إليهم اا إليهم الموجه كا ن إ ن النهي اجتناب وعلى أمر ذكققرت إذا لسنك سنهي

وإذا يمتثققل بققأ ن تغريققه أسنققك ذلك فمعنى المتثال يقتضي بولصف السنسا ن
ال ذلك كا ن اليما ن بولصف المؤمنين الله خاطب خوطبققوا ما أسنما على دلي

اللققه لصققدر وإذا اليمققا ن فققي سنقص مخالفته وأ ن اليما ن مقتضيات من به
ميا بققه والعتنققاء أهميتققه علققى دليققل ذلك في كا ن بالنداء الحكم مهففا ((  قي مأ

من مذي لل منوا ا مم مروا آ مك ؤذ مه ا لل ارا ال ؤك ارا مذ مثيفف كمققا والققذكر حققال أي  علققى)) مك
ارا(( :  وقققوله بققالجوارح ويكققو ن بالقلب ويكو ن باللسا ن يكو ن سبق ؤكفف مذ

ارا مثيفف اا ألفيققن ول ألققف ول مققائتين ول بمائققة مقيققد  غيققر)) مك اا ذكققر كققثير
اا تعالى الله يذكر أ ن يمكنه العاقل والسنسا ن يغفققل الغافققل والسنسا ن دائم

.  عن
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